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Liga Esperantista Brasileira
Desde outubro de 

1930 tem deixado de 

aparecer a nossa re- 

rista.

Os leitores percebe

ram facilmente a cau

sa, que outra nao foi 

sendo a grande crise.

Foi ainda ela que
* 

acarretou a suspen

são, por parte do Go 

vérno, das subvenções 

com que eram benefi

ciadas muitas insti

tuições.

E a subvenção da 

L i g a Esperantista 

Brasileira, pequena 

embora, não tinha só

mente o alto valor 

moral, a que uma vez 

aludiu um ministro 

de Estado.

_____• .

Fiel, entretanto, ao 

preceito dé Zamenhof 

— “Ni semas, kaj se

mas konstante”, a Li

ga ndo teni estado 

inativa nesie periodo.

• •
Ao invés, os traba

lhos de propaganda 

têm sido intensifica- 

d o s, principalmenie Monumento
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no interior do pais, de 

onde, em consequên

cia, temos recebido al

gumas novas adesões.

A Liga concluiu um 

acordo com a Univer
sala Esperanto-Asocio 
para que os socios da 

primeira sejam auto

maticamente membros 

da segunda.

Êsse acordo, de que 

esperamos bom êxito, 

foi feito a titulo de 

experiencia; vale pa

ra o ano corrente e 

p i eva l ecerá fu tura - 

mente, se tiver o 

apoio, com que conta

mos, dos nossos £ísa

mideanoj”.

Trabalha-se no pre

paro d o Dicionario 

Português - Esperan

to e em uma nova edi

ção da “Chave do Es

pera nto ” ; prosseguem 

os cursos; tem-se con

tinuado a ação junto 

ás autoridades públi

cas e associações pres

tigiosas; a imprensa 

em geral acolhe bene-

la inaŭguro de la gran-Fotografaĵo farita dum
dioza statuo de Jesuo-Kristo starigita en Ilio de Ja
neiro sur la pinto de 1’fama monto Corcovado (legu: 
Korkovado), kiu estas alta 710 metrojn super la 
maro. La statuego estas alta 30 metrojn sur piedes
talo alta 8 metrojn, en kies interno estas kapelo 
mama adorado.

J

konstruita de la brazila in-

7PP
&•' WIEN

?;, .- ;ta monumento estas 
ĝeniero Heitor da Silva Costa, laŭ modelo ellaborita 
de Ia fama pariza skulptisto Paul Landowski. Sur 
la fotografaĵo éstas d-ro Getulio Vargas, prezidanto 
de la Respubliko; kardinalo D. Sebastião Leme, ĉe
fepiskopo de Rio de Janeiro kaj prezidanto de la 
Konstruada Komitato, kaj la Papa Nuncio.

. X
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volamente as notas com que divulgamos os 

progressos da lingua auxiliar.

Agora, enfrentando dificuldades, retoma 

mos a publicação da revista.

Muitas vezes temos pensado se não seria 

preferível que o mundo esperantista manti

vesse, em vez de dezenas de pequenas publi

cações periódicas, duas ou três revistas per

feitas, capazes de concorrer com as melhores 

que se editam nas linguas nacionais.

“Brazila Esperantisto”, com os seus 23 
anos de existência é, todavia, já uma tra 

dição, que havemos de manter, emquanto não 

se realiza essa concentração de energias dis

persas.

Cabe a cada esperantista do Brasil coope

rar com a Liga, como lhe estiver ao alcance, 

mas sobretudo aliciando novos adeptos.

-------©-------
TU RI SM 0 KAJ ESPERA NTO

STRATO “ESPERANTO”

En Aracaju, ĉefurbo de Stato Sergipe — Brazilo

Skribinte ao S-ro Majoro Augusto Maynard Go
mes, regdelegito de la ĉefo de 1’Provizora Registaro 
en Sergipe, — ŝtato, kie oni multe propagandis Es
peranton — la estraro de “Brazila Ligo Esperantis
ta” ĵus ricevis la jenan respondon:

Aracaju, la 27 an Februaro 1932. — S-ro D-ro 
A. Couto Fernandes, Prezidanto de “Brazila Ligo 
Esperantista”. — Rio. Ricevinte la peton, kiun faris 
al mi la estraro de “Brazila Ligo Esperantista” per 
letero (latita je la 30a. de Januaro pasinta, mi ha
vas la honoron komuniki al vi, ke, per la decido n-ro 
12a je la 23a ĉimonata, de la Urba Konsilantaro 
de Arata jfi, estas donita la nomo “Esperanto” al stra
to en la kvartalo “Sankta Isabel”, en ĉi tiu ĉefurbo. 
Mi profitas tiun ĉi agrablan okazon por prezenti al 
vi kaj al ceteraj estraranoj de tiu societo, subskri
bintaj la diritan peton, la plej sincerajn gratulojn de 
tiu ĉi Delegitaro. Korajn salutojn, (s) Major Au
gusto Maynard Gomes. Federala Regdelegito en Ser
gipe.

La 2.a Interŝtata Kongreso de Turismo, 

kunveninta en Rio de Janeiro 1931, rekomen

dis la publikigon ankaŭ en Esperanto de 

gvidlibroj dissenditaj al landoj, kies oficialaj 

lingvoj ne estas la portugala, franca, hispana 

kaj itala lingvoj.

La propono estas prezentita de S-roj A. 

Couto Fernandes kaj Carlos Domingues, kiel 

reprezentandoj de Brazila Ligo Esperantista, 

kiu ali ffis al la kongreso, kaj raportita de 

s-ro Angelo Cro sato.

“Touring Club do Brasil” nun preparas 

gvidlibrojn pri Brazilo kaj oni esperas ke 

almenaŭ unu el ili aperos ankaŭ en Espe

ranto.

-------v-------

XXIII UNIVERSALA KONGRESO 
DE ESPERANTO

Bedaŭrinde pro malfruiĝo de la invito kaj 
economia j aferoj la Brazila Registaro ne po 
vis sendi reprezentanton al la lasta Univer
sala Kongreso de Esperanto. D-ro Francisco 
Campos, ministro de Edukado, ricevinte lete
ron de la prezidanto de B. L. E. pri tiu 
afero tuj skribis al la ministro de Eksterlan
do. El lia oficiala letero ni elĉerpis la jenon r 
“Kvankam la intereso kaj la simpatio kiti 
sendube meritas de tiu ĉi Ministerio tiun 
internacian kunvenon, la premeco de 1’tempo 
kaj la manko de budĝetaj monrimedoj ne 
permesas ke ni sendu al Polujo delegitaron 
el kompetentaj brazilaj esperantistoj.”

RADIO KAJ ESPERANTO

Dank? al la ĝentileco de f-ino Marieta Lo 
pes de Souza, organizantino de la “Katolika 
Horo” enhavata en la ĉiuĵaŭda programo de 
“Radio Club do Brasil”, estas disradiitaj 
dum 10 minutoj paroladetoj pri Esperanto, 
informoj pri ĝia movado kaj kantoj en tiu 
lingvo. La inaŭguro de la Esperanta horero 
okazis la 10.9. 1931 per paroladeto farita de 
s-ro A. Couto Fernandes, prezidanto de Bra 
zila Ligo Esperantista, pri la simpleco kaj 
facileco de Esperanto. Antaŭ la paroladeto 
f ino Marieta de Souza diris kelkajn vortojn 
pri la valoro de Esperanto kiel edukilo.

En aliaj tagoj paroladis la jenaj geesperan
tistoj : d-ro Everardo Backheuser, universi
tata profesoro; dro Luiz Porto Carreiro 
Neto, civila , kaj industria inĝeniero; d-ro 
Carlos Domingues, advokato; d-ro Mario Tei
xeira de Freitas, direktoro ĉe la Ministerio 
de Edukado; d-ro Heitor Beltrão, sekretario 
de la Komerca Asocio; Guilherme Azambuja 
Neves, prezidanto de la Federacio de Brazilaj 
Skoltoj, kaj f-ino Marina Pimentel, oficistino 
ĉe la Ministerio de Edukado. Kantis en Es
peranto f-ino Maria Augusta Joppert.

Krom tio “Radio Club do Brasil” disradiis 
diversfoje informojn pri Esperanto. Baldaŭ 
s-ro Carlos Domingues faros per la mikrofono 
de tiu Klubo kurson de Esperanto.
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ESPERANTO KAJ EDUKADO
Dum la “Festo de Amikeco”, okazinta la 

18 an de Aprilo 1931, sub la aŭspicioj de la 
“Brazila Asocio de Edukado”, knabineto Re
becca Barki deklamis poezion en Esperanto.

S-roj A. Couto Fernandes, Carlos Domin
gues kaj Luiz Porto Carreiro Neto, kiel repre 
zentantoj de B. L. E., aliĝis al la 4a Nacia 
Kongreso de Edukado, okazinta en Rio de 
Janeiro, kaj prezentis du tezojn pri “Lerneja 
Interŝanĝado kaj la Internacia Lingvo”. 
Ilin publikigis la grava “Jornal do Commer- 
cio”.

Tiu ĉi jurnalo ankaŭ aperigis la proponon 
prezentotan de D-ro Mario Teixeira de Frei
tas, Direktoro ĉe la Ministerio de Edukado, 
al la Unua Nacia Kongreso de Statistiko, kies 
kunvena dato ankoraŭ ne estas fiksita, pri la 
adopto de Esperanto kiel helpa lingvo de la 
statistikservoj. Esperanta traduko de tiu 
propono farita de d-ro L. Porto Carreiro Neto 
aperis en “Heroldo de Esperanto”.

D-ro Mario Teixeira de Freitas faris la 
22-an de Oktobro per la mikrofono de “Radio 
Club do Brasil” paroladon pri “Esperanto 
kaj Edukado”, kiu aperis en la kolonoj de 
“Jornal do Commercio”. S-ro H. E. Alvim 
Pessoa, ankaŭ faris paroladon pri la sama 
temo, pri kiu ni parolas aliloke.

-------®-------

24 A UNIVERSALA KONGRESO DE
ESPERANTO EN PARIZO, 1932

Bulteno n ko 1.

Dato: De la 30-a de julio ĝis la 6 a de aŭgus
to 1932.

Invito: La oficiala invitanto de la Kongreso 
estas la Komerca Ĉambro de Parizo. .

Loka Kongresa Komitato: Prezidanto: Ge
orges Warnier; vic-prezidanto: intendanto- 
generalo Lucien Bastien; kasisto: Lucien Tu 
leu; ĝenerala sekretario: L. N. Newell.

Komitatanoj: Jean Couteaux, René Dubois, 
Maurice Duperrev kaj Célestin Rousseau.

Kongresa oficejo: La Maison de France, 
IOI, Avenue des Champs Elysées, Paris VIII.

Banko: La Société Générale, Paris.
Kotizoj: Oni aŭkcios kongreskarton n ro 1; 

ĝis nun la plej alta propono estas dumil 
francaj frankoj.

Kongreskartoj 2 ĝis 11 estas rezervitaj por 
la membroj de la familio Zamenhof,

Kongreskartoj 12 ĝis 100 kostos po mil 
francaj frankoj.

Kongreskartoj de IOI ĝis la fino kostos po 
125 francaj frankoj.

-------- ®--------

ESPERANTO ĈE LA PUBLIKAJ 
LERNEJOJ

Dum la jaro 1931 funkciis kursoj de 
Esp. en la publikaj lernejoj “Barbara 
Otton i” kaj “Rodrigues Alves” direktitaj, 
respektive, de d-ro E. Backheuser kaj inĝ. Ã. 
Couto Fernandes. La unua kurso estis 
speciale por instruistinoj kaj la dua por geler
nantoj, kiuj interŝanĝadis leterojn kaj poŝt
kartojn kun samaĝaj gekolegoj el diversaj 
landoj.

La estraro de B. L. E. vizitis la novan 
direktoron de la Publika Instruado, d-ron 
Anisio Teixeira, kiu promesis helpi la propa
gandon de Esp. permesante kursojn en la 
Normala Lernejo kaj en aliaj lernejoj.

-------- ®--------

23° CONGRESSO UNIVERSAL DE ESPERANTO

Teve grande brilho o 23° Congresso Universal 
de Esperanto, reunido em Cracovia sob o alto 
patrocinio do presidente da Republica Polonesa 
e do primeiro marechal da Polonia — Josef Pil- 
suldiski.

Presidiu o Congresso o sabio bacteriologista 
prof. Odo Bujwid, da Universidade de Cracovia, 
grande amigo do Brasil, que êle vizitou ha tres 
anos, em missão especial do governo polonês.

Nas sessões ordinárias foram discutidas temas 
de grande actualidade e tomadas varias resolu
ções, quanto á orientação da propaganda no cor
rente anno, sobre tudo pela imprensa.

Do programa do Congresso constaram as se
guintes diversões: um grande baile internacio
nal, em que muitos congressistas compareceram 
em trajes nacionais; espetáculos no “Velho 
Teatro” com numeros em Esperanto; excursões 
ás minas de sal gema de Wielierka, etc.

Foi solenemente inaugurada a rua dr. Luis 
Zamenhof.

------------ @------------

ESPERANTO KAJ SKOLTISMO

S-roj Guilherme Azambuja Neves, prezidanto de 
la “Federacio de Brazilaj Skoltoj”, kaj A. Couto 
Fernandes, reprezentanto de “Skolta Esperantista Li
go”, daŭrigis la propagandon de Esperanto inter la 
brazilaj skoltoj.

Dum la festo de la “Skolta Tago” okazinta la 
unuan de Majo 1931. S-ro Couto Fernandes montris 
la facilecon de Esperanto kaj oni disdonis al la ĉees
tantoj poresperantajn propagandilojn.

La 29 an de Oktobro S-ro Azambuja Neves faris 
pere de la mikrofono de “Radio Clube do Brasil” pa-
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roladon pri “Skoltismo kaj Esperanto”, kiu estas pu
blikigita de la gravaj ĵurnaloj “Jornal do Commer
cio” kaj “Jornal do Brasil”.

Ankaŭ “O Jornal" aperigis artikolon de S-ro 
Pedro Cardoso, prezidanto de C.M.E., por Espe
ranto, kiel helplingvo de Skoltismo.

Dum la festo okazinta la 5 an de Marto lasta, 
nomata “Skolta Nokto”, por disdonado de la diplo
moj al la novaj skoltaj instruistoj, kiuj lernis en la 
Lernejo de la Federacio de Brazilaj Skoltoj, dekla
mis kaj kantis en Esperanto f-inoj Maria Sabina kaj 
Maria Augusta Joppert.

-------®-------

NEKROLOGO

PROFESORO TH. CART

La 21-an de Majo de 1931 a la mondo esperan
tista metis nigran Monon sur sian triumfantan ro
jon: en tiu tago mortis, en Parizo, Prof-ro Th. Cart, 
prezidanto de la Lingva Komitato kaj de jjia > Aka
demio. Komo nekonata de neniu esperantisto. Prof- 
ro Cart fariĝis, tuj de sia iniciatito en la verda ron
do, sincera kaj kompetenta kulturanto de la lingvo 
internacia, kaj poste vera centro de la rezistoj al 
iaj ajn reformoj de Esperanto kaj al la vivipovo de 
ia alia lingvo pretendanta la neŝanceleblan lokon de 
la Zamenhofa kreitaĵo.

“Brazila Esperantisto” jam en sia numero Ja
nuaro-Junio 1930 presigis kelkajn notojn pri lia ago 
inter siaj samideanoj. Lia senŝanĝa konduto kaj fir
ma sinteno ĉe la ekapero de “Ido” kaj dum la sub
fosanta laborado de ĝiaj anoj por la elminigo de 
nia lingvo meritas de la esperantistoj la plej belajn 
laŭrojn al unu el ld plej bravaj kavaliroj de la Ver
da Stelo.

Li verkis lernolibrojn kaj vortarojn; direktis, 
dum pli ol dek-krin jaroj, la gazeton “Lingvo In
ternacia”, kie kunverkis eĉ I)-ro Zamenhof mem; 
fondis la Presan Esperantistan Societon kaj la gaze
ton “Esperanto Ligilo”, por blinduloj; kaj fine, post 
la morto de Rektoro lioirac, li okupis la prezidante
con de la Esperantista Akademio, vigle kontrolante 
la evoluadon de la lingvo, kune kun siaj fidelaj ko
legoj de la Lingva Komitato.

Li estis modelo, kiun devas imiti ĉiu esperantis
to kore kaj anime konvinkita pri la “interna ideo” 
de la pola klerulo, kiun ni respektas kaj amas. La 
sulko, kiun li fosadis dum pli ol tridek jaroj, estas 
luma postsigno en la ĉielo, kie brilegas la Zamenhofa 
Stelo; ĝi ne poros iam estingiĝi: ni sekvu ĝin — tio 
sufiĉas.

-------®------- •

EN ARGENTINO
Dum la jaro 1931 aperis 4 interesaj nume

roj de nia kolego “Argentina Esperantisto”. 
En Buenos Aires funkciis 7 kursoj en diversaj 
kvartaloj de la urbo, ĉiuj sub la patronado de 
“Argentina Esperanto Asocio”.

En urbo Cordoba fondigis nova esperantis
ta grupo, kiu ricevis la sugestian nomon “An
taŭen!”.

LINGVA KOMITATO
Ĉar dum la kuranta jaro finiĝas la tempo

daŭro de sia balotado al tiu Komitato, S-ro 
A. Couto Fernandes skribis al ĝia prezi
danto deklarante ke li tute ne estas kandidato 
al la nunjara balotado. Tial li dum la lasta 
kunveno de B. L. E. prezentis al ties aprobo 
la nomojn de D-roj Carlos Domingues kaj 
Luiz Porto Carreiro Neto por austataŭi sin 
kaj s-ron Murillo Furtado, kiu ne kandidati 
ĝis en la lasta jaro. La propono estas unua
nime aprobita kaj pri tio oni tuj sciigis la 
prezidanton de la Lingva Komitato. Ni es
peras ke la balotado estos al ili favora.

-------®-------

BRAZILA LIGO ESPERANTISTA
La l-an de Aŭgusto okazis ĝenerala kunveno 

de B. L. E., dum kiu oni elektis ĝian novan 
estraron, kiun ni publikigas aliloke, kaj la 
estontajn kandidatojn al L. K.

Oni aprobis kondolencan voĉdonon pro la 
morto de Prof. Cart kaj dankon al d-ro Tei
xeira de Freitas pro liaj valoraj servoj al Es
peranto.

Oni decidis prokrasti la efektiviĝon de la 
9a Brazila Kongreso de Esperanto ĝis kon
vena dato.

-------©-------

BRAZILA KLUBO “ESPERANTO”
Jen estas la nova estraro de “Brazila Klubo 

Esperanto”, kiu ĝin direktos ĝis la 30a de 
Junio 1932: Prez., D-ro Carlos Domingues; 
unua sek., S-ro Odilo Pinto; dua sek., Fino 
Yrany Baggi de Araujo; unua kas., S-ro Is
mael Gomes Braga; dua kas., S-ro Ernesto 
Araujo Familiar. Konsilantoj: S-ino Maria 
Luiza Bocayuva Jaguar ibe de Mattos, D-roj 
Venancio da Silva, J. B. de Mello e Souza, 
kaj Heitor Beltrão, generalo J. Silveira So
brinho, inĝenieroj II. Motta Mendes kaj Tlieo- 
baldo Recife, S-roj E. Felix Tribouillet, A. 
Caetano Coutinho kaj Guilherme Azambuja 
Neves.

Tiu agema klubo festis la 25-jaran jubileon 
de sia fondiĝo per amika teo okazinta ĉe Ho
telo Gloria kaj solena kunveno en la luksa 
salono de “Silogeu Brasileiro” ĝentile cedita 
de 1’ prezidanto de “Ligo de Brazila Defendo”. 
Faris belegan paroladon Sro H. E. Alvim 
Pessoa, sekciestro ĉe Ministerio de Edukado. 
La kunveno estas prezidita de D-ro E. Back
heuser, ĝia honora prezidanto kaj ĉef fon din
to, kiu diris entuziasmigajn vortojn pri la
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unuaj tempoj de la propagando de Esperanto 
en Brazilo. Poste paroladis D-ro Carlos Do
mingues, prezidanto de la klubo, kaj S-ro A. 
Couto Fernandes, prezidanto de B. L. E. S-rp 
^Valdemar Navarro ludis la himnon “La Es
pero”, kiun la ĉeestantaro audis piede, f-ino 
Maria Augusta Joppert kantis en Esperanto 
kaj deklamis poeziojn en la helplingvo la 
fama deklamistino f-ino Maria Sabina kaj 
f ineto Ivone Muniz Bastos.

Reprezentigis ĉe la solena kunveno la Mi
nistro de Edukado kaj la Ministro de Poluje.

Ĉiuj ĵurnaloj parolis pri la festo kaj “Jornal 
do Commercio” kaj “A Patria” publikigis la 
tutan paroladon de S-ro Alvim Pessôa.

SE EU FOSSE MINISTRO DA INSTRUÇÃO 
PUBLICA

(Extraído de “La Movado” — Paris)

O sabio professor Charles Ricliet acaba de pu
blicar um livro, “A /dade de Ouro e a ldade do Ou
ro”, no qual, com uma vigorosa pincelada, faz o qua
dro da sociedade atual em que o ouro é o senlior. 
Depois indica as reformas que conviría fazer para 
a aproximação de uma Idade mais feliz: a Idade de 
Ouro. Um capitulo é consagrado ao Esperanto. Dêsse 
capitulo extraímos as linhas seguintes:

“Quando se fala de uma lingua internacional, 
universal e unica, o Esperanto, os homens sérios se 
alteram — é a giria moderna que eu emprego: está 
á altura daqueles que se zangam e eles teem uma ob
jeção formidável.

Oh ! Oh ! o Esperanto !
“Uma lingua que todas as pessoas, cultas ou não, 

da Europa poderíam após trea meses de estudo, com
preender, ler, falar e escrever.

Oh ! Oh ! o Esperanto !
“E nada de melhor teem achado.
“...Se, por um acidente de louca improbabilida

de, muito mais quimerica que tudo o que eu escreví 
neste livro, eu viesse a ser ministro da instrução 
pública, seria um dos meus primeiros cuidados pro
por a todos os meus colegas estrangeiros, ministros 
como eu, na Italia, na Inglaterra, na Bélgica, na 
Espanha, na Alemanha, na Holanda, a organiza
ção obrigatória de um ensino de Esperanto em tres 
meses, sim, em tres meses sómente, para os moços 
(moços e moças) de dezesseis anos. Ao cabo desses 
tres meses, uma comissão internacional, percorren
do a Europa, distribuiría premios importantes aos 
professores e alunos que tivessem logrado melhor 
exito.

“Cartas afetuosas entre esses jovens Esperan
tistas de todos os paises teriam animação. Reuniões 
em que o espirito internacional encontraria, graças 
á unidade de linguagem, seu nobre desabrochamen- 
to, o que não é muito complicado. Não seria necessa
rio pedir a esses adolescentes mais do que um fra- 
quissimo esforço. Uma hora por dia durante tres 
meses. Não o pedir, mas exigi-lo, como se exigem o 
latim e a aritmética. Seria permitir-lhes que conver
sassem sem dificuldade com todos os habitantes da 
Europa, sejam Búlgaros ou Filandêses.

“Eu nunca serei ministro da Instrução Públi

ca. Mas porque não tomaria essa resolução facil um 
ministro moço e inteligente, desdenhoso das obje- 
ções? (Oh! Oh! o Esperanto!) Afianço que acharia 
em certos paises da Europa um solido apoio.

Charles Richet.
Membro do Instituto

—©-------
LA ENLANDIDA HUNDO

(Gustavo Barroso, de la Brazila Literatura 

Akademio )

La enlandida hundo ne scias, kio estas ka
reso. Kareson oni neniam faris al ĝi. Oni 
forpelas ĝin de la domo, por ke ĝi ne ŝtelu 
ion kaj ne dissemu pulojn en la ĉambroj. 
Krom tio, ĝi havas originalajn kvalitojn: ĝi 
amas rondkuŝiĝi en la korboj el kruda pajlo, 
sterniĝi sur la amasigitaj ĉevaljungiloj kaj 
subselaj ŝtofoj, komforte dormadi en la port
litoj . Oni traktas ĝin preskaŭ ĉiam per 
vipo; kaj, kiam oni malamas ĝin, oni diras, 
ke ĝi estas rabia (1), oni donas al ĝi trinki 
infuzaĵojn el venenaj herboj aŭ mortigas ĝin 
per bastonbatoj.

Bezonante ĝian helpon, oni siflas por ĝi: 
kaj jen, ĝi venas, ĝoja, ĝojega, svingante 
la voston. Neniam ĝi mankas; neniam ĝi 
rifuzas. Ĝi iras al la ĉaso, kaj el la produkto 
ricevas nur tute elkarnigitajn ostojn, kiujn 
ĝi avide mordas. Ĝi postkuras la najbarajn 
porkojn, kiuj venas skuiĝi en la akvujoj de 
la bovaro, tiel malpurigante la trinkaĵon. Ĝi 
kaptas je la nazo la sovaĝajn bovidojn; eniri
gas la bovaron en la ŝtalon. Nenian pagon 
ĝi ricevas. Ne ribelas. Nenian laboron ĝi 
ne faras. Ĝia milda kaj velureca rigardo 
nur ekbrilas ekvidante la malicajn kaj ruzajn 
bestojn.

Ĝi estas humila, obeema, malgaja kaj sus
pektema. Ja, ege suspektema. Ĝia preskaŭ 
sovaĝa vivado, la malŝato kun kiu ĝi estas 
traktata, havigis al ĝi tiun karakteran 
aspekton.

Kiam la enlandidoj manĝas sidante sur la 
planko, sur kruda bovledo, ĝi sekvas per la 
rigardo la manĝaĵon, de la momento, kiam 
tiu ĉi venas de la telero, plenplenigante la 
maldelikatan stankuleron, ĝis ĝia malape
rigo en la fundo de la makzeloj; kaj ankaŭ 
ĉiujn kontraktojn de la muskoloj dum la en- 
glutigo. Se iom da faruno falas sur la teron, 
ĝi ĝin lekas ĝis la lasta ereto. Ofte mi man
ĝadis, sidante sur malmola ledo, iom da kui

ti) Esperanto havas la proverbon: “Por hundon 
dronigi, oni nomas ĝin rabia.” (La trad.)
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rita ŝafido kun akvofarunaĵo; kaj al mi 
ŝajnis, ke ĝia rigardo havas la povon de la 
X-radioj, trapasas miajn histojn kaj sekvas, 
kun malsato, la glitadon de la nutraĵo depost 
la ezofago ĝis la stomako... Mi kompatis 
kaj ĵetadis al ŝi iom. Avide ĝi manĝadis. 
Tiam, pli fidante, kun malgajaj, larmantaj 
okuloj, ĝi petadis pli. Ĝi kvazaŭ vidis kom
paton en mia donemo: pro tio ĝi petadis. 
Preskaŭ ĉiam unu el la enlandidoj enmiksi
ĝis:

— Nu, sinjoro, lasu tiun mallaboremulon! 
La arbaro estas plena de bestoj. Anstataŭ 
iri ĉasi, jen ĝi flaras nian manĝon!

Kaj levante la manon:
— For de tie ĉi, hundo!
Ĝi tiam ekpensis pri la malsato, kiun ĝi 

elportos, suferante Ia tan talan turmenton 
vidi siajn mastrojn manĝantaj, indiferentaj 
al ĝi, kiam korsentema vojaĝanto, kompa
tema pro la nescio de la maldolĉaj travivaĵoj, 
ne manĝos tie kun la bovistoj.

Tamen, malsata kaj fidela, ĉe la plej mal
granda gesto de sia mastro, ĝi estos preta 
trabati la vojojn, kun la ventro alkudrita 
al la spino, helpante lin rekonduki la malo
beemajn bovojn kaj ĉasadi tra la krutaj 
montetoj, brave batalante en la arbaro kon
traŭ la mortvunditaj “maracajás” (2) aŭ la 
mortantaj “contis” (3).

Neniam forviŝiĝos de mia memoro tiuj 
malgrasegaj hundaĉoj, malĝoje sidantaj sur 
siaj postpiedoj, “flarantaj la manĝon” aŭ 
vidantaj la boviston elfeligi bovon, kun tiu 
fiksa, senmova rigardo, kiu tradukas tutan 
mondon el avideco, ĉiujn kruelajn suferojn 
de granda malsato, ĝian tutan paciencan 
rezignacion!...

Porto Carreiro Neto.

Tradukita el la verko “Terra de Sol”.

(2) “Felis-Pardalis” (Klarigo de la aŭtoro mem).
(3) “Nasua-Socialis” (Same).

---------®---------

BRAZILA KRONIKO
MARANHÃO — S. Luiz — Direktita de 

f ino Euridice Miranda funkciis kurso de Esp. 
ĉe la Komerca Akademio.

RIO GRANDE DO NORTE — Natal —*
S-ro João Pereira de Siqueira, telegrafisto, 
kiu aliĝis al B. L. E., faris bonan propagan
don dum la pasinta jaro. Ni esperas ke bal
daŭ fondiĝos grupo, kiu prenos sur sin 

direkti la propagandon en la tuta ŝtato. En 
Mossoró loĝas la malnova esperantisto s-ro 
Targino Soares kaj en Cara abas d-ro Maltez 
Fernandes, kuracisto kaj agema samideano.

SERGIPE — Aracaju — La urba konsilan
taro donis la nomon Esperanto al unu el la 
stratoj de la ĉefurbo.

Mortis tie la agema esperantisto s-ro 
Oséas Silveira, kiu multe laboris por Espe
ranto en Stato Paraiba do Norte, kie li loĝis. 
La estraro de B. L. E. sendis al lia vidvino 
siajn plej sincerajn kondolencojn.

S. PAULO — Kvankam loĝas en tiu ŝtato 
diversaj lertaj esperantistoj, neniu el ili 
sciigis nin pri siaj laboroj por Esperanto dum 
la pasinta jaro. Eĉ “San Paŭlo Grupo Es 
perantista” ne donis vivsignojn. Ni esperas 
ke ili vekiĝos dum la kuranta jaro.

PARANÁ — Curitiba — La 14 an de No- 
vembro lasta fondigis “Centro Esperantista 
de Parana” kun la celo fari propagandon de 
Esp. tra la tuta ŝtato. Estas elektita la 
jena estraro: Hon. prez., s-ino Luiza Deeke; 
unua prez., s-ro Augusto Gonçalves de Cas
tro; dua prez., s-ro Augusto Modest; sek., 
suno Maria E. de Carvalho Sòndahl: kas., 
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s-ro Zarathustara Sõndahl. La Centro tuj 
aliĝis al B. L. E.

Ĝi funkcias en ĉambro ĝentile cedita de s-ro 
Erasmo Pilotto ĉe Teozofa Centro, sur strato 
15 Novembro 517, kie ankaŭ funkcias kurso 
por komencantoj. Brave!

S. CATARINA — Florianopolis — Dum la 
jaro 1931 daŭrigis la propagandon de Esp. la 
agema “Gimnazia Esperantista Rondeto”, 
kiu funkcias ĉe “Ginásio Catarinense”. Jen 
ĝia nuna estraro: Hon. prez., P. Luis Gon
zaga Froener, S. J.; prez., s-ro Egon Selia- . 2 
den; sek., s-ro José Bonifacio Schmitt; kas., 
s-ro Galileu Amorim kaj bibi., s-ro Francisco 
Carlos Regis.

Laŭ informis nin la senlaca batalanto s-ro 
Francisco Falcão, kiu antaŭ nelonge vizitis 
tiun urbon, granda entuziasmo regas nun ĉe 
la anaro de tiu rondeto. La ĵurnaloj “Repu
blica”, “A Patria” kaj “Folha Nova” publi
kigis lastatempe diversajn artikolojn pri Es
peranto .

Ricevis la Ateston pri Lernado s ro Egon 
Schaden, kiu skribis al ni jene: “En Floria
nopolis nia movado nun plifortiĝas. Ĉiuj 
ĵurnaloj de mia urbo disponigis lokon por spe
ciala ĉiusemajna Esperanto-fako. Baldaŭ 
fondiĝos “Centro Esperantista de Santa Ca
tarina”, kiu eldonos librojn, publikigos revuon
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kaj kunigos la verdstelanojn de mia ŝtato, 
direktante la propagandon. Kiel membroj 
estos, inter aliaj, la eminentuloj d-roj José A. 
Boiteux, Nelson Guerra, H. Calado kaj s-roj 
J. de Diniz, Gustavo Neves kaj Irineu Livra
mento”. Tiuj ĉe nomoj estas garantio por Ia 
estontaj sukcesoj.

Bonifacio — Jen la nova estraro de 
“Esperantista Rondeto Verda Stelo”, kiu de 
sia fondo en 1919 ĉiam helpis la propagandon 
laŭ siaj fortoj: Prez., s-ro P. Augusto Sçhwir- 
ling; sek., s-ro Francisco S. Guilherme 
Schaden kaj bibi., s-ro Francisco Roth.

RIO GRANDE DO SUL — Vizitis kelkajn
urbojn de tiu ŝtato nia agema samideano s-ro 
Francisco Falcão, kiu jam multe laboris por 
Esp. en la norda ŝtato Ceará. Li notis 
grandan entuziasmon por nia afero en la 
ĉefurbo kaj vizitis la redaktejojn de lokaj 
gazetoj kaj la sidejon de “Sud-Brazila Espe
rantistigilo”, kies nuna prezidanto estas unu 
el la pioniroj de nia movado en Brazilo s-ro
Benjamin Camozato.

En la sidejo de “Sociedade Filatélica Rio 
Grandense” funkcias kurso de Esp. dire
ktita de la entuziasmplena esperantisto d-ro
Viterbo de Carvalho, kiu faris interesan 
paroladon, okaze de ĝia inaŭguro. “Rio 
Grande Filatélico”, oficiala organo de tiu
societo, faras ekde sia unua numero bonan 
propagandon de Esp. Ĝia direktoro estas 
s-ro Benjamin Camozato.

Cruz Alta — Post longa foresto revenis 
al B. L. E. la malnova esperantisto s-ro 
Tomas Valka, kiu sin akompanis de novaj 
aliĝintoj. Ĉu ne estas ebla la fondo de grupo 
en tiu urbo?

MINAS GERAES — B.„ Horizonte — La 
tiea esperanta movado intensiĝis depost Julio 
1931a, dank al efika kunlaborado de f-ino 
Esther Bloomfield, unua sek. de B. K. E., 
kies fervoro kaj entuziasmo por Esperanto 
estas tre konata.

La 27 an de Julio lasta “Junulara Espe
rantista Societo”, kies prezidanto estas la 
agema esperantisto s-ro Geraldo Padua, efek
tivigis kunvenon dum kiu f ino Esther faris 
paroladeton kaj inaŭguris kurson de Esperan
to funkcianta en la Komerca Fakultato.

. Enskribiĝis en ĝi 32 lernantoj, kiuj ĝin se 
kvis kun entuziamo. Dank’ al klopodoj de 
s-ro Geraldo Padua, kiu estas ankaŭ delegito 
de U. E. A. en tiu ŝtato, diversaj esperan
tistoj aliĝis al tiu societo kaj al B. L. E.

F ino Esther Bloomfield faris ankaŭ kur

son de Esp. per la mikrofono de “Sociedade 
Radio Mineira”. Pri tiu kurso multajn le
terojn ricevis la estraro de “Junulara Esperan
tista Societo”.

Invitite de d-ro Marques Lisbôa, konata 
kuracisto kaj prezidanto de “Rotarv Club de 
B. Horizonte”, f-ino Esther faris en kunveno 
de rotarianoj interesan paroladon, per kiu ŝi 
elmontris ke Esperanto estas la plej taŭga 
lingvo por la internacia uzado kaj ke tian 
rolan tute ne povos plenumi nacia lingvo. Tiu 
parolado faris tiel bonan impreson sur 
la ĉeestantaron, ke d-ro Marques Lisbôa sin 
deklaris tute favora al Esp. kaj deklaris ke 
li rezignis por tiu ĉi lingvo sian antaŭan 
ideon proponi kiel internacian lingvon de la 
rotarianoj la anglan skribitan por stenografiaj 
simboloj.

La aliĝo de d-ro Marques Lisbôa estas tre 
valora por nia movado kaj pro tio ni kore 
gratulas f-inon E. Bloomfield kaj la esperan 
tistojn el ŝtato Minas Geraes.

GOIAZ — Cristalina, — S-ro Valentino A. 
Rodrigues, lerta esperantisto, ano de B. L. E., 
malfermis kurson de Esperanto.

-------®-------
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Ĝenerale la brazila gazetaro ekde la ko
menco da la propagando en nia lando montris 
simpation al nia movado.

El la brazilaj gazetoj kiuj lastatempe hei 
pis la propagandon de Esperanto ni devas 
speciale citi la gravan “Jornal do Commer
cio”, el Rio de Janeiro, kaj poste la jenajn: 
“O Globo”, “Jornal do Brasil”, “Correio da 
Manhã”, “A Patria”, “A Noite”, “O Jornal”, 
“O Pharmaceutico Brasileiro”, “A Cruz”, 
“Brasil-Polonia”, “Heraldo”, el Rio de Ja
neiro;

“O Jornal”, “Diario do Natal”, “Correio 
do Povo”, el Natal, Rio Grande do Norte;

“Jornal de Alagoas”, el Maceió, Alagoas;

“Diario da Manhã”, el Vitoria, E. Santo;

“Tribuna de Petropolis”, “Jornal de Petro
polis”, el Petropolis, Ŝtato Rio de Janeiro;

“A Cidade”, el Monte Azul, kaj “Cruzeiro 
do Sul”, el Sorocaba, Ŝtato S. Paulo;

“A Patria”, “Republica”, “Folha Nova”, 
el Florianopolis, S. Catarina;

“Jornal da Manhã”, “Correio do Povo”, 
“Rio Grande Filatélico”, el P. Alegre, Rio 
Grande Sul;
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“Minas Geraes”, “Estado de Minas”, “Dia 
rio da Tarde”, el B. Horizonte; “O Mucury”, 
el T. Ottoni, Stato Minas Geraes.

Meritas esti citataj la jenaj vortoj elĉer
pitaj el “Jornal do Brasil”, Rio de Janeiro, 

unu el la plej legataj ĵurnaloj en Brazilo: 
“Estas dezirinde ke en Brazilo renoviĝu la 
gusto por Esperanto. Tiadirekta movo de la 
brazila registaro nur utila povus esti al nia 
kulturo kaj al la disvastiĝo de la intelekta 
interŝanĝado inter Brazilo kaj la civilizita 
mondo”.

------------- @-------------

PELO ESTRANGEIRO

O Esperanto e o apoio oficial

O parlamento da Sueda subvencionou mais uma 
vez com 2.900 coroas um curso de Esperanto para 
professores das escolas. Outros governos, como os da 
Espanha, Holanda, Estonia e Tcheco-Slovaquia, sub
vencionaram o ano passado cursos do idioma auxi
liar nas escolas normais e comerciais, bem como con
correram materialmente para outros cursos, como o 
da Tcheco-Slovaquia a respeito do ensino do Espe
ranto entre os funcionários dos carris urbanos.

A municipalidade de Lyon aprovou um voto de 
se tornar obrigatorio o ensino do Esperanto em todo 
o mundo. O ministro da educação, da Grecia, auto
rizou a abertura dum curso de Esperanto na Escola 
dos Correios, Telegrafos e Telefones, e recomendou 
os cursos da Academia Esperantista da Republica 
Grega.

Entre muitas outras cidades que possuem logra
douros com o nome do idioma internacional ou do 
seu creador, contam-se agora mais as de Amiens, 
Barcelona (ruas Zamenhof) e Viroflay (rua Espe
ranto), além de Boulogne-suu-mer, que inaugurou 
numa praça uma placa com o nome de Zamenhof, em 
comemoração ao l.° Congresso Universal de Esperan
to, em 1905, realizado nessa cidade e presidido pelo 
iniciador do Esperanto.

Lichtenstein, o pequeno principado encravado no 
coração da Europa, acaba de editar cartões postais 
de 10 e de 20 cêntimos, com os titulos em alemão e 
em Esperanto.

Em Haia existem cabines publicas com explica
ções em diversas linguas nacionais e na internacional.

O govêrno da Tcheco-Slovaquia publicou ha pou
co uma rica brochura intitulada “Monografia das es
tradas de ferro do govêrno da Tcheco-Slovaquia”. 
Na Austria é permitido o uso da “verda stelo” aos 
funcionários das vias ferreas.

Em Holding, Dinamarca, muitos policiais conhe
cem o Esperanto, distinguindo-se dos outros pelo dis
tintivo esperantista que ostentam no uniforme.

A inspetoria do trafego de Cannes introduziu o 
uso de fixar nos postes e nos muros legendas em 
francês e em Esperanto. O mesmo resolveu Cagnes- 
sur-mer, que dentro em breve terá também uma rua 
Zamenhof.

O conhecido Museu Esprantisto de Viena, que 
faz parte da Biblioteca Nacional, conta hoje mais de 
6.000 obras em e sobre o idioma auxiliar.

O Esperanto na instrução
A Universidade de Liverpool inaugurou em fins 

do ano passado, oficialmente, o seu leitorado de Es

peranto com a presença de mais de 130 pessoas, en
tre as quais o famoso linguista Prof. Collinson, que 
fez uma preleção sobre a estrutura do Esperanto; 
havia entre os presentes autoridades da instrução pu
blica, representantes de “rotary” clubes, etc.

Em Denver, Estados-Unidos, a Federação Mun
dial das Associações Educacionais, fundada em 1923? 
com a presença de representantes de 30 nações, no
meou uma comissão para estudar o problema duma 
lingua internacional.

Foi fundada em Arnliem a Casa do Esperanto, 
que se propõe difundir o ensino do idioma auxiliar; 
o prefeito saudou a diretoria em Esperanto, e varios 
m.nistros se fizeram representar.

Na Universidade de Cracovia foi recentemente 
creada uma cadeira de Esperanto.

O Instituto Fascista de Cultura, de Brescia, in
troduziu agora no seu programa o estudo da linguis
tica e da literatura esperantistas.

A ciencia e o Esperanto
O jornal médico “Kvartalni Kliniczny” desde al

gum tempo insere resumos dos seus artigos em Es
peranto.

O Congresso de Oculistas Ingleses aprovou uma 
moção favora vei ao Esperanto; a revista “The Opti
man” dá uma longa notícia dêsse congresso em in
glês e em Esperanto.

A exemplo do observatorio de Taten, Japão, o 
Instituto Meteorologico e Geodinamico da Inglaterra 
publicou ha pouco uma brochura sobre suas observa
ções de 1923-24, com os titulos em Esperanto.

Acaba de aparecer a “Scienca Gazeto Esperan
ta”, nos Estados-Unidos, edição do “Amerika Efpe
ranto Instituto”.

O Esperanto iw comercio e no turismo
A Assembléa das Camaras de Comercio da Fran

ça comissionou seu presidente, sr. Baudet. para en
tender-se com as camaras de comercio de todo o mun
do a respeito da aplicação geral e intensa do idioma 
internacional nas relações comerciais dos paises.

Varias cidades possuem já os seus livros-guias 
redigidos em Esperanto; dentre essas brochuras se 
distingue a de “Milão e os Lagos da Lombardia”, 
que é realmente notável pela riqueza de ilustração; 
anuncia-se para breve o “guia" de Roma, cuja con
fecção está sendo preparada com o maior capricho.

Ao Congresso Francês de Esperanto, realizado o 
ano passado em Dijon, compareceu o vice-ministro 
do turismo, o sr. G. Gérard, que foi convidado para 
presidir a reunião; essa autoridade aproveitou o en
sejo para considerar o Esperanto como lingua inter
prete dos turistas.

O l.° Congresso Internacional de Turismo, que 
se reuniu em Budapest, fez publicar programas, exi
bir cartases. etc. em Esperanto, e organisou pales
tras sobre as relações do turismo com o Esperanto. 
A comissão organizadora do congresso de 1932 pre
tende publicai- uma revista com artigos em Esperan
to, preparar taboletas com o texto na lingua inter
nacional, etc.

O radio e o Esperanto
A estação de Langenberg. fazendo um curso de 

Esperanto, no ano transito, vendeu 2.000 exempla
res da gramatica dessa lingua em duas semanas.

Maior sucesso ainda obteve a estação de Osaka, 
no Japão, para cujo curso de Esperanto foram ven
didos 18.000 exemplares; 1.200 dos ouvintes mais in
teressados mandavam regularmente exercícios para se
rem corrigidos pelo professor.
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ESPERANTA GAZETARO

Jen estas la novaj gazetoj kaj revuoj rice
vitaj dum la jaro 1931:

LITERATURO. Duonmonata esperanto gaze
to tute literatura. En la redakcio: E. Knutsson, 
mag. phil. kaj H. Cederholm, inĝeniero. 
Adreso: Literaturo. Malmo, Svedujo. Abon
prezo por kvaronjaro: 2,50 sv. frankoj.

INTERNACIISTO. Organo de la klasbatala 
esperantistaro kaj ties Opozicio en la Senna
cieca Asocio Tutmonda. Aperas dusemajne. 
Redakcio: Bata J., Berlin (7-25. Postfako 

No 2. Germanujo.

FYRVÀPPLINGEN. Organo de la Excelsior 
Asocio kaj aliaj popolklerigadaj movadoj. 
Adreso: Gravsnas. Svedujo.

SVISA ESPERO. Informilo de “Svisa Es
peranto-Societo”. Hektografita revuo. Adreso* 
S-ro K. M. Liniger, ŝtata oficisto. Konsumi- 

strasse 12. Bern. Svislando.

BERNA HERALDO. Informilo dumonata 
de . “Esperanto-Societo Bern”. Adreso: S-ro 
K. M. Liniger. Konsumstrasse 12. Bern. 

Svislando.

LA POPOLĜARDENO. Monata revuo por la 
membroj de la Nacia Ofico por la Terpeco kaj 
la Hejmo. Redakcio: Groote Markt, 1. Cour

trai, Belgujo. Jarabono: 12 frankoj.
KATOLIKA VIVO. Informiga gazeto inter

nacia eliranta ^iudusemajne. Direkcio kaj re
dakcio: 22, Cours Albert - Premier - Paris. 

VIII. Francujo. Abonprezo jara: 40 fr. 
frankoj. Ĉiu abonanto ricevas ankaŭ la ilus
tritan revuon Espero Katolika.

IBERIA ESPERANTISTA REVUO. Aperas 
dumonate. Direktoro: Jaume Gran Casas, L.K. 
Diputado, 50. Barcelona. Hispanujo. Ja 
rabono: 1 dolaro.

KRISTANA REVUO. Dumonata bulteno de t *
la laboro de Dio tra la tuta mondo. Redakcio 
kaj eldonejo: “Antaŭen”, Slewins Lane, 

Hornchurch, Essex, Anglaĵo. Jarabono: 1 s. 
6 p.

TUTMONDA KOLEKTANTO. Kun filatelis
ta adresaro. Aperas 6-foje dum jaro. Redak
cio: D-ro Jozefo Takáes, Nagy maros, II u n ga

rujo. Jarabono: 2 sv. frankoj.
LITOVA ESPERANTO REVUO. Sendepen

da monata Esperanto-gazeto. Redakcio kaj
Administracio : Mediŝauskas Edv.
“LER”. Faunas, Litovujo.

HISPANA ESPERANTO. Ilustrita ĉiumo

nata gazeto por la propagando de Esperanto 
kaj diskonigo de la Historio, Arto, Literaturo, 
folkloro kaj naciaj belaĵoj de Hispanujo. — 
Redakcio: laca, provinco de Huesca. Hispa

nujo.

HINDA ESPERANTISTO. Dumonata or
gano de la hindaj esperantistoj. Red. kaj Ad 
Liem Tjong Hie. Kangtoeri 66. Semarang. 

Java. Jarabono: 2 sv. frankoj.
ANTAŬEN. Oficiala gazeto de Hungaria Es

perantista Societo Laborista. Nur por anoj. 
Redakcio: Budapest, VII. Dob-utca 90. Hun

garlanda.

NIA VIVO. Monata bulteno de la Esperan
ta Societo “Frateco”. Informoj. Arto. 
Literaturo. Turismo. Sciigoj. Red. kaj 
Adm: Str. Roda, no. 14-16. Zaragoza. His

panujo.

KULTURO, Monata eldono. Adreso: Ka

pitan Rajco” N.0 98. Plovdiv. Bulgarlando. 

Abono: 3 jarabonoj kune 1,5 sv. frankoj.
PRODUKTIVA EDUKO. Gazeto eldonita 

de “Internacia Gimnazio kaj Kihoku Gissen 
Knabina Liceo”. Kii-Nagaŝima, Mieken, Ja

panujo.

BOLETIN del Grupo Esperantista. Ateneo 
Obrero. Gijon. Hispanujo.

KONSOLO. Organo de Asocio tutmonda 
“Bona Samariano”. Monata revuo pri spirito- 
societa vekiĝo de tuta homaro. Adreso de la 
Asocia Centra Oficeio: Str. “Sv. Kirili Me- •/
todi” 9. Sofia. Bulgarujo. Jarabono: 3- R. M.

INTERNACIA GAZETARA SERVO. Eldo
nata de la lnternacia Gazetara Komisiono, 
komisiita de I. C. K. Adreso: Georges Avril, 

60. Bd. Auguste Raymund, Nice (X. M.) Fran 

cujo.

MILITANTA ATEISMO. Organo de la Cen
tra Konsilantaro de Unio de Militantaj Ate
istoj en USSSR. Moskvo, Stretenka, 10.

JUNA SAMIDEANO. Monata revuo. Reda- 
ktejo kaj Administrejo: Krakóiv, Plue Ma- 

/ejki 4. Polujo. Jarabono: 2 sv. fr.

BIBLIOGRAFIO
Ni ricevis kaj tre dankas:
EVANGELIO DE PURA BELO, de Oka 

moto -Rikiĉi. Volume III de “Evangelioj de 
Belismo”. Adreso: Facu raja ma T, omioka 

— mura (Poŝtejo Sano) ŝizuoka-ken. Ja

pan. Prezo: 0,25 yen.
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AMATORA ILUZIISTO. Facilaj iluzioj 
fareblaj sen speciala aparato, priskribitaj en 
Esperanta Stenografio Duployé — Flageul 
de Magi Emulo. Eldonejo de Esperanta 
Stenografio. 9 Bd. Voltaire. Issy-les Mon 

linaux. Seine, Francujo. Prezo, 1 fr. franko 
aŭ 1 respondkupono.

VIZITU BUDAPEŜTON. Ilustrita flug
folio pri Budapeŝto, la reĝino de la Danubo, la 
belega ĉefurbo de Hungarujo. Sub aŭspicio 
de U. E. A. eldonas Ĉefurba Fremdul — 
Oficejo Budapest.

HUNGARA ĜENERALA KREDITBANKO 
(Magyar Altalános Hitelbank). Fondita en 
1867 kun multaj filioj. Propaganda flugfolio. 
Ĝi estas entrepreno de U. E. A. Sidejoj: V., 
Dorottya — U. 5. — V. Joz. sef — Tér 2 4. 
Budapest. Hungarlando.

LA BELA SILEZIO. Ilustrita flugfolio 
eldonita de Schlesischer Verkehrsverband sub 
aŭspicioj de U. E. A. Petu ĝin al sro S 
Freund, delegito de U. E. A., Brestan 1, BZŭ- 
cherplatz 9. Germanujo.

KONTURO DE OOMOTO. Dua eldono. 
Libreto de propagando. Oomoto. Propa
ganda Oficejo: Kameoka Kioto-hu. Japanujo.

LA HUMANITARISTAJ PRINCIPOJ KAJ 
LA INTERNACIO DE LA INTELEKTULOJ. 
Eugen Reigis. El la rumana lingvo tradukis 
S. Prager. Presita kaj mendebla ĉe “Belga 
Esperanto Instituto'’, 11, Kleine Hondstraat. 

Antverpeno, Belgujo.

ANSTATAŬA EDZINO. Erica Maxwell. 
Romano. Traduko el la angla originalo (“A 
Wife by Proxv”) de M. Sampson. 212 paĝoj. 
Prezo bros. gmk. 3.20, bind. gmk. 4.80. Eldo
nejo “Heroldo de Esperanto”, Brŭsseler 

Strasse 94, Koln, Germanujo.

ESPERANTISTA ^IRKALENDARO POR 
LA JARO 1931. Kun semaj nf olioj, diversaj 
informoj, loko por notoj ktp. Formato de la 
tuta kalendaro 23X32 cm, de la semajnfolioj 
11X16 cm. Prezo gmk. 1.50. Eldonejo 
“Heroldo'" de Esperanto”, Brŭsseler Str. 94, 
Koln, Germanujo.

BAHA’ U’ LLAH KAJ LA NOVA EPOKO. 
Dro J. E. Esslemont. El la angla originalo 
tradukita de Iddja Zamenhof. 191 paĝoj. 
15,5X23 cm. Prezo gmk. 4.—. Eldonejo “La 
Nova Tago”, VVeinheim, Germanujo. Ĉefde- 
ponejo “Heroldo de Esperanto”, Brŭsseler 

Str. 94, Kóln, Germanujo.

ĈE DOKTORO. Ŝalom-Alejliem. El la 
hebrea lingvo esperantigita de Josef Rabino
vio Taje. 24 paĝoj. Prezo: broŝurita gmk.

0.25. Propra eldono de la aŭtoro. Havebla 
ĉe “Heroldo de Esperanto”, Brŭsseler Str. 94, 
Kóln, Germ.

BATALANTE POR LA METALO. N. Mi 
hajlov. Laboristo de la uzino “Serp i Molot”. 
El rusa lingvo tradukis P. Gavrilov. Lingve 
kontrolis G. Demidjuk. Eldonis: “Ekrelo”, 

Lobauerstr. 35. Leipzig N. ,24. Germanujo. 

Prezo: 0,20 mk.
DISROMPO. B. Lavrenev. Laŭ originala 

rusa manuskripto tradukita de Helena Sazo- 
nova. Eldonis “Ekrelo”, Lobauerstr, 35. 
Leipzig N. 24. Germanujo. Prezo: 0,80 mk.

VIZITU ĈEĤOSLOVAKAN RESPUBLT 
KON. Ilustrita gvidfolio pri Ĉefi oslo valvojo. 
Petu ĝin al “Esperantista Klubo de Praga”, 
Praga I., Pernstyn 11.

PROSPEKTO pri la unua kaj sola en Espe
rantujo Mnemonika Instituto de Prof. D. 
Fajnŝtejn laŭ memorfortiga metodo trifoje 
premiita de la Pariza Akademio, Vilno (Foi 

lando) Zaivalna N.0 15/11. Ĝi estas havebla 
senpage de la Instituto, kiu estas entrepreno 
de U. E. A.

WIEN KAJ NIEDERĜSTERREICH. Ilus 
trita gvidfolio kun 28 belaj bildoj eldonita 
de la “Komisiono por fremdulfrekvento de la 
Liglandoj Wien kaj Niederõsterreich”, Wien 
VIT, Messepalast. Aŭstrujo. Petu ĝin al la 
Komisiono.

LA ETERNA EVANGELIO. Dua libreto. 
Eldonita de H. J. Patiala, pastro, Turku. 

Aurakatu, 14, Finnlando. Prezo: 2 finnaj 
m arkoj.

FOIRO DE PARIZO de 9 ĝis 25 Majo 1931. 
Ilustrita faldprospekto presita sur luksa pa
pero. Senpage ricevebla de: Foiro de Paris 

23, Rue N.- D.- Victoires, Paris (2). Francujo.
LÔWENBERG T. SCHLESIEN. Germa

nujo. Silezio. Hektografita gvidlibreto. Petu 
ĝin al s-ro Karl Kliem, Lówenburg iu Schlesi- 

en Bŭrgermeistcr Klan- Strasse 3.
RAPORTO DE LA AEROLOGIA OBSER

VATORIO DE TATENO. N-ro 5. Eldonita 
de la Aerologia Observatorio, Tateno apud 
Tutiura (Ibaraki-ken), Japanujo. Teksto 
nur en japana kaj esperanta lingvoj.

JARLIBRO DE LA LINGVA KOMITATO 
kaj de ĝia Akademio. 1931 . Esperantista 
Akademio. Esperantista Centra Librejo. 51, 
rue de Clichy. Paris 9e. Francujo. Prezo: 
2 fr. frankoj.

KOMPLETA ESPERANTA RIMVORTA- 
RO. I)e Maur. Jaumotte. Dua eldono, re
viziita kaj kompletigita. Belga Esperanto-Ins-
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tituto, Antwerpen, Kleine Hondstraat 11.
Bel gajo. . Prezo: 2 belgoj.

de Arthur Degen laŭ ko isio de la Esperan
to-Asocio de Germanaj Instruistoj. Unua par

HOMO, DIO, PROFETO, 
menhof, Varsovia (Polujo). 
ranto — Eldonejo, Weinheim a.

De Lidja Za 
Bahaa Espe
ri. B., Germa-

to: lR-2a lernjaro. Kus bildoj de Ernst 
Kutzer. Eldonita de Ferdinand Hiri & Sohn.

nujo. Prezo: 0,25 g
Esperanto-Fako. Leipzig. Germanujo. Prezo: 
RM 2.

HOTELO KAJ PENSIONO KOĈO VIO.
Flugfolio aldonita al “Monda Kuriero” N. 3. 
Pale ĉe Sarajevo (Jugoslavino).

LA EKONOMIA KOOPERATIVO DE 
ŜTATOJ DE LA MALGRANDA ENTENTO.

PRINCLANDO LIÔTENSTEJNO. Pro 
paganda foio eldonita de 1' Turisma Unuiĝo 
de Liĥtenŝtejno kaj sub la aŭspicioj de 1' 
Turisma Servo de U. E. A.

Propono prezentita de deputito Jan Pekarek 
al la Nacia Kunveno de la Ĉekoslovaka Res
publiko dum la Konferenco de la Ŝtatoj de la 
Malgranda Entento (Ĉ S R., Jugoslavajo, 
Rumanujo), okazinta en Tatrv.

PRINTEMPO EN LA AŬTUNO. Julio
Baghy Rakonto pri dolĉe melankolia renkon
to. Verkita originale en Esperanto. Kun 
tutpaĝa ilustraĵo de Irma Szathmárv. 114 
paĝoj. 13,5X20 cm. Kartonita kun trikolora 
ŝirmkovrilo. Prezo gmk. 2.—. Eldonejo “He
roldo de Esperanto”, Brŭsseler Strasse 94. 
Kóln, Germanujo.

LA LINGVO DE LA BESTOJ. Florence 
Barker. Prelego farita dum kunsido de 
“Amikoj al la Bestoj” en Kolegio Christ 
Church, Oxford, ĉe la 22-a Universala Kon
greso de Esperanto. Kun portreto de la 
hundino Chum. 24 paĝoj. 10,5X15 cm. 
Broŝurita. Prezo gmk. 0.25. Propra eldono 
de la autorino. Havebla ĉe “Heroldo de Es
peranto”, Brŭsseler Strasse 94, Kóln, Ger

manujo.

PER BALONO AL LA POLUSO de S. A.

-------- ®--------

MONOFERADO POR LA KONSTRUO DE 
ZAMENHOF-MONUMENTO EN

BIALYSTOCK

Neniu esparantigo rifuzu aĉeti unu aŭ kelkajn 
brikojn por la Monumento.

La prezo de ĉiu briko egalas afrankon por eks
terlanda letero (700 rs.)

Kiu donacas almenaŭ 10 brikojn (7$000) ricevas 
specialan dankleteron kaj estas enskribita en la Oran 
Libron de la Monumento. La nomoj de tiuj mono- 
forintoj aperos krom tio en Esperanta gazetaro.

Brazila Ligo Esperantista estas la honora repre
zentanto en Brazilo.

Sendu la sumon al S-ro A. Couto Fernandes, Rua 
Alice 65, Rio de Janeiro.

r

Jam donacis sumon:

Andrée, Niis Strindberg kaj Knut Fraenkel. 
La Polusekspedicio de Andrée en 1897.

Eldonita sur la bazo de la notaĵoj de Andrée, 
Strindberg kaj Fraenkel, trovitaj sur la 
Blanka Insulo en la somero 1930 de Sveda

Alberto Couto Fernandes................................ 20$000
'Brazila Ligo Esperantista.............................. 20$000
Brazila Klubo Esperanto............................... 20$000
Dr. Carlos Domingues..................................... 20$000
F-no Yrany Baggi Araujo.............................. 10$000
Dr. Luiz P. Carreiro Neto.............................10$000
Dr. Gentil Fernandes...................................... 10$000
D-ro Viterbo de Carvalho...............................10$000
Paulino Santiago........................................... S.$000
Dr. Jayme Martins de Souza................. 5$000
Arminte de Moraes....................................... 5$000
E. Felix Tribouillet..................................... 5$000
Targino Soares.............................................. 5$000
Esp. Rondeto Verda Stelo....................... 5$000

Societo por Antropologio kaj Geografio. El 
la sveda lingvo tradukis Stellan Engholm, 
Stockholm. Kun 115 ilustraĵoj, inter kiuj 10 
fotografaĵoj faritaj de Andrée. Tiu ĉi fama 
verko jam estas tradukita en 14 lingvoj. Pre
zoj: bros. 10,50 gmk kaj bind. 13,50 gmk. 
Mendu ĝin pere de Libreja Fako de Heroldo 
de Esperanto.

SIGELMARKOJ KUN PROPAGAN
DOTEKSTO POR ESPERANTO

DE LA ESPE-
Kajero IV. Aprilo

OFICIALA BULTENO 
KANTISTA AKADEMIO. 
1931. Esperantista Centra Librejo. 51, rue de 

Glichy. Paris, Franca jo. Prezo: 1 sv. franko.
ESPERANTO - LERNOLIBRO POR PO

POLLERNEJOJ. Laŭ rekta etodo verkita

En lingvoj angla, Esperanta, franca, ger 
mana, hispana kaj sveda. Trikolore presitaj. 
Ĉiu lingvo en aliaj koloroj. En folioj po ok 
markoj tekstantaj pri Radio, transoceana, 
aviada, fervoja kaj aŭtomobila trafikoj, 
sporto, turismo kaj internacia komerco. La 
tekstoj harmonias kun rilataj vinjetoj. 
Unuopa marko 3,5X5 cm. Prezo: 10 folioj 
gmk. 0,55 afrankite, 70 folioj gmk. 3.30 
afrankite. Eldonejo “Heroldo de Esperan
to”, Brŭsseler Strasse 94, Kõln, Germanujo.
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BRAZILA LIGO ESPERANTISTA
y

Sidejo: Rua Qu irino de Andrade, 21 —
Paulo. Stato S. Paulo. Poŝtkesto 2.536.

l.° Sao

(Liga Esperantista Brasileira)

Societo de publika utileco, laŭ registara dekreto
N. 4.356, 26 Oktobro 1921

10. JUNULARA ESPERANTISTA SOCIETO.
Sidejo: Rua Tupis, 349. B. Horizonte. 
Geraes.

(.1930).
M inas

Estraro de B. L. E.
11. CENTRO ESPERANTISTA DE PARANA. 

Sidejo: Avenida João Gualberto. 726. 
Paraná.

(1931). 
Curitiba.

Everardo Backheuser 
Venancio da Silva 
('onto Fernandes

LIVROS EM E SOBRE O ESPERANTO

2." sek. 
Kasisto

Honora prez. — D-ro 
Ilon. ric-prez. — D-ro 
Prezidanto — Inĝ. A-i
Vicprezidanto — D-ro Carlos Domingues
Ĝenerala sek. — D-ro L. Porto Carreiro Neto 
I.a sek. — S-ro Guilherme Azambuĵa Neves 

F-ino Yrany Baggi de Araujo 
S-ro E. Felix Tribouillet• •

Peçam o novo catalogo á Brazila Ligo Espe
rantista .

<•>

Todo socio de B.L.E. 
sala Esperanto-Asocio” 
é de:

é socio nato da “Univer-
(U.E.A.). Sua quota anual

CURSO ELEMENTAR DE ESPERANTO

10$000 
, 16$000 

peranto).
7$000 

13$000 
rcito ao “

pa ra 
para

o 
o

socio isolado.
socio isolado (com direito ao “Es

Luzo 
leito-
gran-

o 
o

socio de 
socio de

grupo regional.
grupo regional (com di-

pagarão a quota anual

para 
pa ra

Esperanto”).
Os grupos esperantistas

de:
30$000, sendo o seu presidente considerado socio

de U.E.A. com direito a receber o “Esperanto”.

Os nomes dos srs. Saldanha Carreira e 
Bemaldo não precisam de apresentação aos 
res do “Brazila Esperantisto”, tantos e tão
des são os serviços que lhes deve a propaganda do 
Esperanto em Portugal.

Não menor é o serviço que prestaram com a 
publicação do “Curso Elementar de Esperanto”, 
(preço 12 escudos), magnífico manual em que 
tudo se recomenda, não só a exposição clara e 
correta do 
volume.

assunto, como a feição material do

GRUPOJ ALIĜINTAJ

1. BRAZILA KLUBO “ESPERANTO”. (1906) Si
dejo: Rua Marechal Floriano. n.° 212. Rio de Ja
neiro.

dificuldades 
atribuir ás

2. VIRINA
Floriano,

KLUBO, (1912) Sidejo: Rua Marechal 
n.° 212. Rio de Janeiro.

“Curso Ele-
l

*>• >. (l R U PO 
DES”. 
116. >S’.

FERNAN-ESPERANTISTA “COUTO
(1914). Sidejo: Rua Collares Moreira. 
Luiz. Maranhão.

Os esperantistas afirmam com razão que é fa- 
cilimo o idioma que propagam: as 
que o estudante encontra deve antes 
complicações de sua lingua materna.• *

Aceito o postulado, vemos que o
mentar” justifica plenamente a 2.a edição que dêle 
faz a Parceria Antonio Maria Pereira, de Lisboa, 
pois que os autores encaram e resolvem as devi
das que possa ter o esperantista de lingua por
tuguesa .

4. NOVA SAMIDEANARO. (1919). Tristão Gonçal
ves, . 55.

* ?»
L__________

iFortaleza. Ceará.

ESPERANTISTA RONDETO “VERDA STELO”. 
(1919). Soo Roni fario. Correio de Therezopolis. 
Sta. Catarina.

G. si’ I )-BRAZI LA ESPERANTLSTIGILO ”. (1927).
Sidejo: Rua dos Andradas, 1.431. Porto Alegre. 
Rio Grande do Sul.

“Tygodnik Sportowy”, sporta aldonaĵo al 
loka pola gazeto “Dziennik Bydgoski”’ enha
vas esperantan anguleton por ’ eksterlandaj 
sportuloj. :

.. ■ • .

7..SERVIÇO DE ESTATÍSTICA GERAL DO ES
TADO DE MINAS GERAES. (1929). Secreta
ria da Agricultura. B. Horizonte . Minas Geraes.

8. GIMNAZIA ESPERANTISTA RONDETO. (1929). 
Sidejo: Ginásio Catarinense- Florianopolis. S.. Ca
tarina.

TUTMONDA KOLEKTANTO’ V • « • . ' • . ‘ >

\ • * 9 
La sola gazeto por kolektantoj. Redaktas 
D-RO JOZEFO TAKÁCS. Administracio en 
Jablonné n. Ore., ĉ. S. R. — Aperas dumo
nate. Abono 0.40 dolaro aŭ egalvaloro. 
Specimennumero kontraŭ respondkupono.9. SAN-PAŬLA GRÇPO ESPERANTISTA. (1930).
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